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 الرشيدة: خارطة طريق لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الشامل وكمةالشفافية والح

 بقلم محمود ساريو الغالم، أستاذ العالقات الدولية، 

 الجامعة الوطنية الايرانية، جمهورية إيران الاسالمية

 

 الرشيدة والحوكمة إطار عمل للشفافية 

 ببلدانها نحو إالنخب الاقتصادية والسياسية وكذلك الحكومات بحاجة 
ً
لى تصميم قوي للمض ي قدما

إال  هيغيرها ما الدينية أو  غاية في ألاهمية. الايدولوجياتإنطالق في التقدم. وهذه الناحية هي نقطة 

وكذلك املعرفة فقط. الكفاءة السياسية هي فن حل املشاكل من خالل التقاليد املحلية، تقسيمات 

 العاملية. 

 

يجد بأن مهارة جماعات التجارة  وروبية في مجال التطوير، والاعمال،عندما يدرس أحدنا التجربة ألا 

 من أعمال هي التي ورجال ألا 
ً
مطالبة كسبتهم القوة املالية والتنظيمية. ومن خالل ذلك، تمكنوا أيضا

ألاوسط تاريخ من املجتمعات الضعيفة والحكومات  وللشرق . سيادة القانون ترسيخ بالعدالة و مسؤوليهم 

 لى التطور، فإن املبادرة تكمن في القدرات املفاهيمية والتنظيميةإالقوية. وإذا ما كانت هذه البلدان تطمح 

كل من كوريا، واندونيسيا، وتركيا، والصين،  اتن جمهوريأن يدرك حقيقة أ. وينبغي للمرء لنخبهم

 العسكرية.   للتطور من خالل نخبهمكانوا في ألاصل مهيئين  رجنتين،والبرازيل، وألا 

  

 للنخب. واهتمامطبيعة الطبقة الاجتماعية والسياسية  منوالتغيير هو أهم بكثير التطوير واملثابرة على 

   باعتبارهللنمو. و الرئيس املحرك هو وثروتها الوحدة الوطنية لألمة في مجموعة النخبة 
ً
 إتجاها

ً
عامليا

 
ً
 أساسيا

ً
لضمان ألامن  بالغة ألاهميةناحية الرض ى الحقيقي للمواطنين هو فإن  ،للتنمية املستدامةوشرطا

 الوطني، وربما أمن النظام كذلك. 
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واهتمامهم الكبير املتركز حول تأمين  .بناء الدولة تحديات كبيرة فيواجه العديد من دول الشرق ألاوسط تو 

يمكن للحريات  ملواطنيهم، هو ناحية أساسية لضمان أمنهم. والجتماعية لا ة وقتصاديلاحتياجات لا 

تشعر وأية أمة  .لألمة قتصاديةلاساسية وحتياجات ألا تلبية لا أن تتحق بشكل فعلي ما لم يتم  السياسية

 حكومتها، سوف تحافظ على هويتها سياسات وبرامج  من خاللبالسعادة 
 
ء املباديوتطبيق خبها. وهوية ن

 بعدالة.  من خاللها جراءات التي توزع الثروةال من خالل لا إيتحقق واملؤسسات الديموقراطية ال 

 

النخب الضعيفة، وضعف و هي نتاج لألقلية،  -الراديكاليةو   –في الشرق ألاوسط  ةالسياسي اتالاضطراب

للعديد منهم حكومات توزيع املوارد. ومعظم الدول آلاسيوية هي ليست ديموقراطية، ومع ذلك، فإن 

مسؤولة تركز على التنمية املستدامة التي تفيد معظم املواطنين. ومع نمو الثروة وتوسع الطبقة الوسطى، 

 عالم املستقل واملنافسة الحزبية. لا فإنه البد لتلك الدول آلاسيوية من معالجة الشفافية السياسية، و

 

ال عندما يشعر املواطنون بالرفاة الاقتصادي ويشعرون إا يتم تحققيهم من النظام الأألامن الوطني، وحتى 

تجاه الشمولي الصحيح. الشفافية هي جزء من الحاكمية الرشيدة، وهي املتطلب إلبأن دولتهم تسير با

 و  ،ألاساس ي وخاصة في املجال الاقتصادي
ً
 فشيا

ً
 في املجال السياس ي.  شيئا

 طبيقأدلة ارشادية للتالشفافية والحاكمية الرشيدة : 

 تحتاج إلى معالجة عند بحث الحاكمية الرشيدة والشفافية وهي:  هنالك ثالث نواح  

 ألانظمة والقوانين  .1

 نفاذ القانون إ .2

 عالم لا  .3
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 الدولة التي 
 
 بفعالية في تحقيق التنمية من خالل ألانظمة يمكنهاحكم ت

ً
. والدولة آلاسيوية أن تمض ي قدما

ن منطقة الشرق الاوسط وشمال أسينغافورة تليها جمهورية كوريا. وحيث هي الناجحة في هذا املجال، 

 ألانظمة والقوانين. حكم افريقيا هي في طور بناء الدولة فإن مهمتها الرئيسة هي التحرك نحو 

 

قتصادية بشكل عام، فإن إطار لافي كافة نواحي التمويل، والتجارة، والضرائب، والرسوم، والسياسات 

دولة يجب أن يفهم بأعلى درجة من الوضوح. و مثل تلك ألانظمة والقوانين ال يمكن ألية عي العمل التشري

أو سلطة تقديرية منفردة. وبسبب الظروف لاقليمية والدولية فإن مثل تلك أساس فردي أن تبنى على 

وكلما قّل . على املدى املتوسط والطويل للجذب الاستثماري الخارجي ن تكون مستقرةأل ألانظمة تحتاج 

ازدادت موثوقيتها وقابلية التنبؤ بها بالنسبة للمستثمرين كلما القواعد التشريعية للدولة إجراءات تسييس 

 الداخليين والخارجيين على حد سواء. 

 

أن اليغيب عن أذهان هؤالء املخرطين في الحقلين . ويجب ككل نفاذ القانون إوألاهم من ذلك، هو مجال 

مثل هذا العرف هو . و دون أدنى شك بالغة في ألاهمية،ناحية نفاذ القانون هو إبأن الاقتصادي والسياس ي 

  . جميع الاقتصادات الناجحة سائد في

 

،  از عالم املطبوع، ولكن في شبكات التلفليس فقط في لا  ،نفاذ واحترام القانون إثقافة  غرسالبد من 
ً
أيضا

شجع. ومثل هذا الجو الصحافي يجب ظمة يجب أن ي  عداد تقارير التحقيق حول الفساد ومخالفات ألانإو 

 . على حد سواء أن يشمل كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص

 

دبي في القطاعين ألا لتزام لان ال تدخل مثل هذه القضايا في ألامن السياس ي وأمن الدولة. وأينبغي 

ن السياسات الحكومية هي ذات صلة أقتصادي واملالي يجب أن يأخذ بشكل جدي. وعلى الرغم من لا
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الوعي وتسليط إذكاء كثر اهمية في أدورا  عالموسائل لا  ن تلعبفمن املمكن أبالنهوض بالنمو الشامل، 

 الضوء على التناقضات التي تعرقل الشمولية. 

 

وفي  البد للشركات واملؤسسات الحكومية من أن تكون حساسة ازاء الرأي العام بشأن سمعتها وفعاليتها.

 و أيكونوا  بأنتحادات العمال إلبل ينبغي أن يسمح  /هذا السياق، فإنه يمكن
ً
، ن يطالبواأكثر تنظيما

متداد النوعي ن تكون النخب السياسية داعمة لهذا لا أبالعدالة واملساواة. ويجب  ،بشكل سلمي ومنهي

ن تتطور الدولة عندما يتم تمكين مجتمعها وحكومتها على حد سواء، وعندما أللمجتمع املدني. من املمكن 

 يتم تنظيم عالقات مجتمع الدولة بشكل أفضل. 

 

قابلية للتنبؤ تزداد فرص قتصادية أكثر لايقدر املستثمرون ثبات وسيادة القانون. وعندما تصبح النتائج 

صبح مثل تلك القضايا قابلة للتطبيق على دول تو  ،على املدى ألابعدمن املستثمرين كبر عدد أدخول 

 عن الحجم، ونوع النظام والهيكل الاقتصادي. ريقيا بصرف النظر منطقة الشرق ألاوسط وجنوب اف

 

ساس الحجم، أربع مجموعات على أفريقيا أن تتجمع ضمن أوسط وجنوب ألا من املمكن لدول الشرق 

همية ألا س املال، وأسواق ر أو  ،املحلي لاستهالكو ،ةواملجتمع السكاني، والبشري، واملصادر الطبيعي

 : وذلك على النحو التالي الجيوسياسية والصلة التاريخية والثقافية

 يران، والجزائر. إاململكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، و  .1

 مان. الامارات العربية املتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، وع   .2

 ردنية الهاشمية، وتونس، واملغرب، ولبنان، والسلطة الفلسطينية. ألا اململكة  .3

 اليمن، وليبيا، وسوريا.  .4
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 لذلك،  من الخارج. و يأتيقتصادي الذي لاصالح السياس ي ول ولى هي حساسة لألا مجموعة الدول 
ً
تبعا

على ألاقل في  ،الدول البد من تنفيذ التدابير التحذيرية في مجال التعاون والتنسيق والحوار مع تلك فإنه 

دة. ايجب التخلي عن درجة معينة من حقوق السي أنه إدراكالبد من و  ،مجال النمو والتطوير الاقتصادي

دة الاقتصادية. وعلى الرغم من أنه ال يزال ابين السيادة السياسية والسيما بعبارة أخرى، البد من التمييز 

وبالتحديد في لاستثمار  ألاجنبي، لى إلجميع يحتاجون هنالك بعض التفاوت ضمن هذه املجموعة، إال أن ا

 
ً
  مجال التكنولوجيا، لتطوير الصناعات التي تنتج نموا

ً
 ووظائف.  اقتصاديا

  

بعة جميعها، فإن الشراكات مع مستثمرين أجانب وشركات، هو ناحية أساسية للنمو ألار في املجموعات 

 صالح في الدول ألاصغر من املمكن أن يكون والتطوير . لا 
ً
كبر  ألنه يوجد هنالك استعداد أبدرجة واعدا

 تعمد إلى لاختباءكثر قوة قد ألاو كبر ووعي أكبر باملخاطر ونقاط الضعف. والدول ألا ،كبر للتعاون والتعلمأ

ائف والنمو شمولي من قات النمو وخلق الوظصالح. وتختلف فرص ومعوّ لا  لتأجيلخلف مواردها املالية، 

 فيما يتعلق بالتعاون والشراكات.  نجاحمارات العربية املتحدة هي قصة لا و ،خرى ألى إدولة 

مر بالتنمية ألا ال يمكن ألي مجموعة نخبة أن تتبنى بشكل كامل نظرة محلية محضة عندما يتعلق 

 قتصادية. لا

 ي ازدياد، في ظل اقتصادات منغلقة على بعضهاكما نراها في آسيا، وأمريكا الالتينية، هي فالاقليمية،

بالنسبة  ءمر بناأفي حالة تنافسية. وتخفيض املعوقات واستهالك ، أعمال، و مالسواق راس أ، و البعض

سلوبها التطويري الخاص، فإنه ينبغي أ تكييفلى إكذلك. وحيث أن كل دولة تحتاج  للتنافسيةللنمو و 

 مايلي:  أن تعمد إلىعليها 

ستراتيجية عامة إن دول آسيا وامريكا الالتينية قد ركزت بنجاح على بناء الثروة كأبناء الثروة : حيث 

في الرجعة عنه هذا العالمي فإن مثل الغرض  ،ستقرار السياس ي واملشروعيةللتحسين الاقتصادي ولا 

 النظام الدولي املعاصر. 
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 أن تخلقالتي يمكن للميزة النسبية فيها ة في النواحي مشاريع مشتركتنفيذ : الاستفادة من امليزة النسبية

والانغالق وفي دول الجوار. محلي عندما يكون هناك سوق  ،ستدامة الصناعةإفرص عمل وتحافظ على 

 استراتيجية مفيدة. وقد 
ً
غلقت بولندا نفسها على أعلى الاقتصادات املهتمة من املمكن أن يكون أيضا

ساسية في ضمان أة واقتصادية واسعة النطاق. والرؤية الطويلة املدى هي ناحية فنية وماليمزايا املانيا، ب

على  لتطوير آفاق هامةناحية  هي جيالألا التزامات كما أن السياس ي املحلي وسيادة القانون. الاستقرار 

 هتمامما لم تولي إظروفها الاقتصادية أن تحسن  يمكن ألي دولة والستقرار السياس ي. لا وضمان  ألاقل،
ً
 ا

 لتغيير بيئة عملها. 

من  صالحاتلتنفيذ لا يحتاجون إلى وقت أطول فريقيا أحساسية الوقت: دول الشرق ألاوسط وجنوب 

والحكومة والقطاع الخاص والبنوك واملتعاقدون واملجموعات غيرهم من الدول في املناطق ألاخرى. 

فيما همية الوقت أدراك إلى إيحتاجون  العمالية ومجموعات املهندسين وجميع املخططين ذوي العالقة

 قتصادي. لاخلق الوظائف وتسريع عجلة النمو ب يتعلق

مد وشراكات بين القطاع ن تأتي برؤية طويلة ألا أالشراكات املحلية: النخب السياسية لكل دولة من املمكن 

عالم. وقد يكون من واملنظمات غير الحكومية ووسائل لا  كاديميةألاوآلاوساط  واملؤسسات العامة الخاص

بناء الثقة والنمو الشمولي.  بهدف ، وذلكمنية والعسكريةحيان تضمين الخدمات ألا الضروري في بعض ألا 

 . هذا الجهد نجاحإفي  هامة ستراتيجيةإهو ناحية التوقعات جماع بشأن ولا 

، كثر ربحيةأأن الشراكات في البضائع الصناعية وبضائع املستهلك قد تكون  حيثالبنية التحتية والتعليم: 

يالء اهتمام كبير للبنية التحتية إ إلى تحتاج النخبسوف تأتي باقتصاديات سريعة ونتائج ملموسة،  وقد

 الضرورية للنمو والتطور الاقتصادي املستدام. ألادوات والنظام التعليمي لتوفير 

 

 اهيم الطيانترجمة: نادرة ابر 

 وحدة التعاون الدولي 

 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
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